Havdrup Gymnastik og Idrætsforening
Referat Bestyrelsesmøde
Dato: søndag 25. April 2021

Tidspunkt:

Fodboldafdelingen.
Kl.

19:30

Sted: Virtuelt https://meet.google.com/dkb-hooz-fjy
Deltagere: Michael Ruff, Torben Andersen, , Ole Frisenborg, Kristian Jensen, Fayna Sørensen
Afbud: Erik Olsen, Søren Tvede,., Lars Mortensen

Dagsorden:
1) Valg af referent.

- Ole

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelse møde den 8. Februar 2021
3) Aktuelt
a. Corona tøj. Der er flertal for hættetrøje. Træk en liste af alle medlemmer nu og giv dem
en trøje. Send mail til all trænerne om at de skal melde tilbage med størrelser og
initialer. 14 dage til at trænerne melder tilbage.
b. 2007 årgang ingen trænerne efter uge 43. Kristian vil høre andre klubber hvad de gør af
tiltag. Diskuteret: Evt tilbyde gratis kontigent til trænerne evt ved at betale 50 kr årligt.
Fayna vil evt høre en af fædrene om han kunne overtage sammen med Fayna som
hjælp. Fayna vil spørge på FB om der er interesse. Hvad tjener trænerne I Solrød? Slå
pigerne sammen med de andre årgange. Vi skal se på DBU’s tilbud om at erhverve
frivillige og nye medlemmer.
c. Klubdag midt til sidst i august. Den 21. August er forslået. Høre DBU om hjemmebane
dag for alle Ole skriver til DBU. Vi skal have sat boder op evt så årgangene får
overskud efter for hvor meget man bidrager. Vi informerer Cafeen om at vi vil lave
Klubdag så årgangen kan tjene penge. Evt få samme kok til at lave mad igen. Hvad skal
der være af boder og hvad er der om aftenen. Torben høre Rasmus Carlsberg om vi kan
få dartskive igen. Bestyrelses står for planlægning (Ole, Torben, Kristian) Kristian
laver et oplæg.
d. Priotering af kampe på centerbanen. Vi skal bruge banen så meget som muligt så evt
vælge ikke at følge anbefalinger.
i. Flyt kampe som ligger senest og ikke samme dag
ii. Senior 1. Hold
iii. Ungdomshold
iv. Prioritering herefter, den der har første kamp spiller og så ser man om anden
kamp kan spilles
v. Ungdomshold da de ikke slider så meget på banen
vi.
e. Protest. Vi protestere ikke.Gøre Sengeløse opmærksom på det. Michael skriver
f. Coronaregler sæt afmærkning op til kampe. Ikke lege politimænd men bruge vores
sunde fornuft
g. Fayna tiltræder bestyrelse som menigt medlem. Ole får arrangeret et møde mellem os 3
Fayna, Søren og Ole med henblik på at lave en plan for at Fayna kan få overdraget
opgaver. Få Fayna på hjemmeside og dist lister. Ole beder Lars om hjælp

h. Veo abonnement skal fornys. Michael skriver til Søren med Fayna på cc.
i. Resten af agenda ikke gennemført da det var begrænset dagsorden.
4) Todo liste (se online) laves om til punktet aktuelt, Ole checker om der er noget vi skal have med
over fra den gamle liste under aktuelt.
5) Budget til de enkelte udvalg. Herunder indkøb af bolde m.m.
6) Nyt fra Bestyrelsen og udvalg
a. Ungdom
i. Indmeldelser og holdnavne - 13-1-2021 Indmeldelser også via Kluboffice. Lars
ser på at få det aktiveret. 8-2 Søren og Lars skal have en samlet struktur i
Kluboffice. Skal laves efter Corona når de kan mødes fysisk.
ii. Årgang 2004-06 piger, evt samarbejde med Solrød fc Vi have et hold I række 2.
iii. På den anden side af Corona se på om vi kan få lidt mere opmærksomhed til
ungdoms holdene, evt med lidt mere træning fra evt HB Køge.
b. Senior
i. Opstart se punkt under aktuelt
ii. Roskildefestival – tager fat I Niklas Olson når vi ved om festivalen bliver til noget
iii. Futsal er aflyst
c. Old boys
- Syrenhaven holdet (senior 8 mands). Har de fået rum? – De har fået en
brik så de kan komme I boldrummet
d. Fodbold Fitness
e. Dommer

- Herrerne er lukket . Damerne kører videre med Fayna.

- intet at bemærke

f. Andre udvalg
i. Status E-sport Standby pga Corona, evt høre Chrsitian om det skal starte op
igen Kristian checker. Mål er at få en plan klar. – 13-1-2021 Evt se på Svinninge
der har fået gang I det. Vi skal have en udefra til at drive det.
ii. Tøjaftale - intet at bemærke
7) Økonomi.
•

Budget for 2021 og regnskab for 2020 se under punkt I aktuelt

8) Eventuelt

a. Sponsor skilte – Kristian forhandler med dem om de vil betale fuld pris eller reducere I
pris 8-2 der er givet halv pris pga reduceret aktivitet. Se om vi kan få skilte på
kunststofbanen.
b. Banebookning til næste sæson. Michael har booket

c. Fordeling af tider på banefordeling orientering – fordelingskriterier Elitehold giver flere
point, piger giver færre point. -der skal aftales nye kriterier Lars Mortensen og Mikkel
formand fra Solrød vil lave nye baseret på medlemstal med et start niveau. @Lars – 131-2021 der skal arbejdes videre med dette.
d. Erik vil lave plakater som kan hænges op, @Erik får lavet et tilbud på det og hører
Søren om beløb

9) Næste møde: Mandag den 1. Marts kl 18

